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Ustawa z dnia 8 października 2010 r.

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

(Dz. U. Nr 213, poz. 1395)

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych

z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Art. 2.

Rada Ministrów ma obowiązek współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach, o których mowa

w art. 1.

Art. 3.

 1. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,

informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej.

2. Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu

właściwego na podstawie regulaminu Senatu Rada Ministrów przedstawia odpowiednio

Sejmowi, Senatowi, organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu lub organowi

właściwemu na podstawie regulaminu Senatu informację o sprawie związanej z członkostwem

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
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Rozdział 2 

Współpraca w zakresie stanowienia prawa Unii Europejskiej

Art. 4.

 1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, dokumenty

Unii Europejskiej podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi, z wyłączeniem

dokumentów przekazywanych Sejmowi i Senatowi bezpośrednio przez Parlament Europejski,

Radę oraz Komisję Europejską.

2. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, oceny

dokumentów, o których mowa w ust. 1, sformułowane przez właściwe instytucje lub organy Unii

Europejskiej.

Art. 5.

Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, plany pracy

Rady oraz oceny rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej sporządzone przez

Parlament Europejski i Radę.

Art. 6.

Rada Ministrów niezwłocznie przekazuje Sejmowi i Senatowi informację o stanowisku innego

niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, zajętym w trybie, o którym mowa w:

1) art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych dołączonego

do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

2) art. 1 albo art. 4 decyzji Rady odnoszącej się do wykonania art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii

Europejskiej i art. 238 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie

między 1 listopada 2014 r. a 31 marca 2017 r. i od 1 kwietnia 2017 r.,

3) art. 48 akapit drugi zdanie pierwsze, art. 82 ust. 3 zdanie pierwsze lub art. 83 ust. 3 zdanie

pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

-oraz przedłożone uzasadnienie tego stanowiska.
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Art. 7.

1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie projektów aktów ustawodawczych Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę terminy

wynikające z prawa Unii Europejskiej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania tych projektów.

2. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, projekty

aktów Unii Europejskiej przyjmowanych na podstawie art. 352 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi projekty stanowisk

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tych projektów aktów Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę

terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania tych projektów.

3. Do projektu stanowiska, o którym mowa w ust. 1 i 2, Rada Ministrów dołącza:

1)uzasadnienie obejmujące ocenę przewidywanych skutków prawnych aktu ustawodawczego

Unii Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych

i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;

2) informację o rodzaju procedury stanowienia prawa dotyczącej przyjmowania aktu

ustawodawczego Unii Europejskiej, określonej w przepisach Traktatu o Unii Europejskiej

i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz o trybie głosowania w Radzie;

3) informację w sprawie zgodności projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej z zasadą

pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

4. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ właściwy na podstawie regulaminu

Senatu mogą wyrazić opinie o projekcie aktu Unii Europejskiej, o którym mowa w ust. 1 i 2,

w terminie 49 dni od dnia przekazania odpowiednio Sejmowi lub Senatowi projektu tego aktu.

5. Jeżeli termin na wyrażenie opinii określony przez Komisję Europejską dla państw

członkowskich jest krótszy niż 56 dni, Rada Ministrów przedstawia projekt stanowiska

Rzeczypospolitej Polskiej w terminie odpowiadającym 1/4 czasu określonego przez Komisję

Europejską.

6. Niewyrażenie opinii w terminach, o których mowa w ust. 4 lub 5, uważa się za niezgłoszenie

uwag do projektu.
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Art. 8.

1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, projekty

aktów prawnych Unii Europejskiej innych niż akty, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2.

Na żądanie organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego

na podstawie regulaminu Senatu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, Rada Ministrów

przedstawia projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej do tych aktów.

2. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ właściwy na podstawie regulaminu

Senatu mogą wyrazić opinie o projekcie aktu prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa

w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przekazania odpowiednio Sejmowi lub Senatowi projektu

stanowiska do tego aktu. Art. 7 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej nie uwzględnia opinii organu

właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub opinii organu właściwego na podstawie

regulaminu Senatu, przedstawiciel Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić

organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu lub organowi właściwemu na podstawie

regulaminu Senatu przyczyny rozbieżności.

Art. 9.

 Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu:

1) projekty umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska

lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej;

2) projekty decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie;

3) projekty aktów Unii Europejskiej niemających mocy prawnej, w szczególności propozycje

wytycznych przyjmowanych w sferze unii gospodarczej i pieniężnej oraz w sferze

zatrudnienia;

4) akty Unii Europejskiej mające znaczenie dla wykładni lub stosowania prawa Unii

Europejskiej.
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Art. 10.

1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi na piśmie informacje o przebiegu procedur

stanowienia prawa Unii Europejskiej oraz o stanowiskach Rzeczypospolitej Polskiej

zajmowanych w trakcie tych procedur.

2. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ właściwy na podstawie regulaminu

Senatu mogą wyrazić opinie o stanowiskach, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia

przekazania tych stanowisk.

Art. 11.

1. Przed rozpatrzeniem w Radzie projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej albo projektu

aktu prawnego Unii Europejskiej przyjmowanego na podstawie art. 352 ust. 1 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada Ministrów zasięga opinii organu właściwego

na podstawie regulaminu Sejmu i opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu,

przedstawiając na piśmie informację o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada

Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, Rada Ministrów dołącza uzasadnienie stanowiska

Rzeczypospolitej Polskiej, a także ocenę przewidywanych skutków aktu prawnego Unii

Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych

i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Z uwagi na organizację pracy organów Unii Europejskiej, z wyjątkiem spraw, w których Rada

stanowi jednomyślnie, oraz spraw, które pociągają za sobą znaczne obciążenia dla budżetu

państwa, Rada Ministrów może zająć stanowisko bez zasięgania opinii, o której mowa w ust. 1.

W takim przypadku przedstawiciel Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie przedstawić

organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi właściwemu na podstawie

regulaminu Senatu zajęte stanowisko oraz wyjaśnić przyczyny, dla których nie zasięgnięto opinii.

Art. 12.

 1. Przed przedstawieniem w Radzie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 3 ust. 2

Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych dołączonego do Traktatu o Unii

Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego

Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, art. 1 albo art. 4 decyzji Rady odnoszącej się
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do wykonania art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 238 ust. 2 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 2014 r. a 31 marca 2017 r.

i od 1 kwietnia 2017 r. oraz w sprawie projektu aktu prawnego Unii Europejskiej, o którym

mowa w art. 82 ust. 2 lit. d lub art. 83 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej, Rada Ministrów zasięga opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu

i opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, przedstawiając na piśmie

informację zawierającą uzasadnienie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przed przedstawieniem w Radzie Europejskiej stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie projektu aktu prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86 ust. 4 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rada Ministrów zasięga opinii organu właściwego

na podstawie regulaminu Sejmu i opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu,

przedstawiając na piśmie informację zawierającą uzasadnienie stanowiska Rzeczypospolitej

Polskiej.

3. Z uwagi na organizację pracy organów Unii Europejskiej, Rada Ministrów może przedstawić

stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej bez zasięgania opinii, o której mowa w ust. 1 lub 2.

W takim przypadku przedstawiciel Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie przedstawić

organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi właściwemu na podstawie

regulaminu Senatu zajęte stanowisko oraz wyjaśnić przyczyny, dla których nie zasięgnięto opinii.

Art. 13.

1. Jeżeli organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu wydał opinię w sprawie, o której mowa

w art. 7 ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 1 lub art. 12 ust. 1 i 2, powinna ona stanowić podstawę

stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy stanowisko, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia opinii organu

właściwego na podstawie regulaminu Sejmu, członek Rady Ministrów ma obowiązek

niezwłocznie wyjaśnić organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu przyczyny

rozbieżności.
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Art. 14.

 1. Decyzję w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu aktu prawnego

Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 2 lub art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii

Europejskiej, lub w art. 312 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

lub w Protokole (nr 9) w sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania art. 16 ust. 4

Traktatu o Unii Europejskiej i art. 238 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

w okresie między 1 listopada 2014 r. a 31 marca 2017 r. i od kwietnia 2017 r. dołączonym

do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, podejmuje Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, za zgodą wyrażoną w ustawie.

2. Wniosek Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1, określa, że przedstawiciel

Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Europejskiej jest obowiązany:

1) opowiedzieć się za przyjęciem projektu aktu prawnego Unii Europejskiej albo

2) wstrzymać się od głosu.

3. Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest

dokonywane po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.

4. Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się za odrzuceniem projektu aktu

prawnego Unii Europejskiej, jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie podjął decyzji,

o której mowa w ust. 1.

Art. 15.

 1. Decyzję w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu aktu prawnego

Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 81 ust. 3, art. 153 ust. 2 akapit czwarty, art. 192 ust. 2

akapit drugi, art. 333 ust. 1 lub art. 333 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, za zgodą wyrażoną

w ustawie.

2. Wniosek Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1, określa, że przedstawiciel

Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie jest obowiązany:

1) opowiedzieć się za przyjęciem projektu aktu prawnego Unii Europejskiej albo

2) wstrzymać się od głosu.
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3. Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest

dokonywane po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.

4. Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się za odrzuceniem projektu aktu

prawnego Unii Europejskiej, jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie podjął decyzji,

o której mowa w ust. 1.

Art. 16.

1. Przed podjęciem przez Radę Europejską decyzji o niezwoływaniu konwentu, o którym mowa

w art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Prezes Rady Ministrów zasięga opinii Sejmu

i Senatu.

2. Jeżeli Sejm wydał opinię w sprawie, o której mowa w ust. 1, powinna ona stanowić podstawę

stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku gdy stanowisko, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia opinii Sejmu, Prezes

Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić Sejmowi przyczyny rozbieżności.

Rozdział 3 

Współpraca w zakresie wnoszenia przez Sejm i Senat skarg do Trybunału Sprawiedliwości

Unii Europejskiej

Art. 17.

1. W przypadku otrzymania przez Prezesa Rady Ministrów przesłanej przez Marszałka Sejmu

uchwały Sejmu lub przesłanej przez Marszałka Senatu uchwały Senatu w sprawie wniesienia

do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie naruszenia przez akt

ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu

o Unii Europejskiej, wraz ze skargą, Prezes Rady Ministrów, niezwłocznie, z zachowaniem

terminów wynikających z prawa Unii Europejskiej, wnosi skargę do Trybunału Sprawiedliwości

Unii Europejskiej.

2. Do uchwały, o której mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu załącza

dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania odpowiednio Sejmu

lub Senatu w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie
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skargi. Prezes Rady Ministrów dołącza ten dokument do skargi wnoszonej do Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3. O cofnięciu skargi mogą zdecydować odpowiednio Sejm lub Senat.

Rozdział 4 

Współpraca w zakresie tworzenia prawa polskiego wykonującego prawo Unii Europejskiej

Art. 18.

1. Rada Ministrów wnosi do Sejmu projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej nie

później niż na 3 miesiące przed upływem terminu wykonania wynikającego z prawa Unii

Europejskiej.

2. Jeżeli termin wykonania, o którym mowa w ust. 1, przekracza 6 miesięcy, Rada Ministrów

wnosi do Sejmu projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej nie później

niż na 5 miesięcy przed upływem tego terminu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu

właściwego na podstawie regulaminu Sejmu, może wnieść projekt ustawy wykonującej prawo

Unii Europejskiej bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 lub 2.

4. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,

informację o pracach legislacyjnych związanych z wykonywaniem aktów prawa Unii

Europejskiej, których termin wykonania upłynął lub upływa w ciągu 3 miesięcy od dnia

przedstawienia informacji.

Rozdział 5 

Współpraca w zakresie opiniowania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii

Europejskiej

Art. 19.

Opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu podlegają kandydatury

na stanowiska:

1) członka Komisji Europejskiej;

2) członka Trybunału Obrachunkowego;
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3) sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4) rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

5) członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego;

6) członka Komitetu Regionów;

7) dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym;

8) Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

Art. 20.

1. Rada Ministrów przedkłada propozycje kandydatur na stanowiska, o których mowa w art. 19,

biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej.

2. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu może wyrazić opinię w terminie 21 dni

od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów propozycji kandydatur.

3. Rada Ministrów nie może desygnować kandydatów na stanowiska, o których mowa w art. 19,

przed upływem terminu na wyrażenie opinii przez organ właściwy na podstawie regulaminu

Sejmu, chyba że opinia w tej sprawie została wyrażona wcześniej.

4. W przypadku nieuwzględnienia opinii, o której mowa w ust. 2, Rada Ministrów przekazuje

organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu informację o desygnowaniu kandydata,

którego dotyczyła opinia, wraz z wyjaśnieniem przyczyn nieuwzględnienia opinii.

Rozdział 6 

Współpraca w związku ze sprawowaniem przez przedstawicieli Rady Ministrów

prezydencji składów Rady

Art. 21.

1. Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem sprawowania przez przedstawicieli Rady

Ministrów prezydencji składów Rady, Rada Ministrów przedstawia organowi właściwemu

na podstawie regulaminu Sejmu oraz organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu

informację o swoich priorytetach w tym zakresie.

2. W okresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady

przedstawiciel Rady Ministrów co miesiąc informuje organ właściwy na podstawie regulaminu
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Sejmu oraz organ właściwy na podstawie regulaminu Senatu o przebiegu sprawowania

prezydencji.

3. Do informacji, o której mowa w art. 3 ust. 1, dotyczącej okresu sprawowania przez

przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Rada Ministrów dołącza ocenę

realizacji priorytetów, o których mowa w ust. 1.

Art. 22.

W okresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady

informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1, nie obejmują spraw związanych ze

sprawowaniem prezydencji składów Rady.

Rozdział 7 

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 23.

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443

oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany:

(pominięte)

Art. 24.

Traci moc ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem

w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.

Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342).

Art. 25.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


